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ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΟ “ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ” 
3 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΧΡΙΔΑ 

 ΟΣΙΟ ΝΑΟΥΜ – ΣΤΡΟΥΓΚΑ    
 

 
 
 
Αναχώρηση 25 Φεβρουαρίου 

  
1η ΗΜΕΡΑ:   ΣΑΒΒΑΤΟ 25-02-2023   ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ – ΟΧΡΙΔΑ 
 Αναχώρηση στις 05:00 το πρωί. Με ολιγόλεπτη στάση για ξεκούραση στην Μουσθένη, και μέσω Έδεσσας, άφιξη 
στο συνοριακό φυλάκιο της ΝΙΚΗΣ. Διέλευση των συνόρων. Στάση στο κατάστημα αφορολογήτων ειδών. 
Επίσκεψη στην πόλη ΜΠΙΤΟΛΑ, στο παλιό ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ, γνωστό ως η πόλη των προξενείων αφού 
φιλοξενούσε 12 πρεσβείες επί Τουρκοκρατίας και ήταν μια κομψή και πλούσια εμπορική πόλη που κατοικούνταν 
κυρίως από Έλληνες. 
Θα περπατήσουμε στον πεζόδρομο Σιρόκ Σοκάκ, θα δούμε τον Πύργο του Ρολογιού που δεσπόζει στην πόλη, το 
παλιό ελληνικό προξενείο, τον καθεδρικό ναό του Αγίου Δημητρίου που χτίστηκε το 1830 με ένα πανέμορφο 
τέμπλο ντυμένο με χρυσό και τα παλιά Ελληνικά αρχοντικά. Ελεύθερος χρόνος για μεσημεριανό φαγητό. 
Συνεχίζουμε για την ΟΧΡΙΔΑ την “Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων”. Κτισμένη αμφιθεατρικά πάνω σε διπλό λόφο 
στις ανατολικές όχθες της λίμνης, η κεραμοσκέπαστη πόλη της Οχρίδας αποτελεί τον δημοφιλέστερο τουριστικό 
προορισμό της χώρας. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση και μια 
πρώτη γνωριμία με την πόλη. Δείπνο. Διανυκτέρευση.  
 
 
2η ΗΜΕΡΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 26-02-2023   ΟΧΡΙΔΑ – ΟΣΙΟΣ ΝΑΟΥΜ 
 Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα επισκεφθούμε το μουσείο του Νερού για να θαυμάσουμε τα αρχαιολογικά 
ευρήματα που χρονολογούνται από τον 12ο – 7ο αιώνα π.Χ. Στη συνέχεια, αναχωρούμε για το Βυζαντινό 
Μοναστήρι του Όσιου Ναούμ με τις εκπληκτικές τοιχογραφίες του και τη μοναδική πανοραμική θέα του στη 
λίμνη. Από εδώ ξεκίνησαν οι Έλληνες μοναχοί Κύριλλος και Μεθόδιος, να διδάξουν στους Σλάβους την αλφάβητο 
(Κυριλλικά) και τη βίβλο. Ελεύθερος χρόνος για σουβενίρ σε είδη λαϊκής τέχνης και κοσμήματα που 
κατασκευάζονται από λέπια ψαριών. Επιστροφή στην παλιά πόλη της ΟΧΡΙΔΑΣ όπου θα δούμε το μεγαλοπρεπές 
άγαλμα των αδερφών Κυρίλλου και Μεθοδίου. Περιήγηση στα καλντερίμια, τα παλιά ελληνικά αρχοντικά, τις 
βυζαντινές εκκλησίες (Αγία Σοφία, Άγιος Κλήμης), το αρχαίο θέατρο, το μεσαιωνικό κάστρο του Τσάρου 
Σαμουήλ και τα μικρομάγαζα με τα είδη Λαϊκής τέχνης και κεραμικής. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα στην πόλη ή 
σας προτείνουμε μια αναζωογονητική κρουαζιέρα (προαιρετική) στη λίμνη με θέα τις όχθες, τις Βυζαντινές 
εκκλησιές και τα γραφικά χωριά. Το βράδυ Αποκριάτικο δείπνο με μουσική (ορχήστρα) για διασκέδαση. 
Διανυκτέρευση. 
 

 
3η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΘΑΡA  ΔΕΥΤΕΡΑ  27-02-2023  ΟΧΡΙΔΑ – ΣΤΡΟΥΓΚΑ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
 Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το τουριστικό θέρετρο της ΣΤΡΟΥΓΚΑΣ, χτισμένη πάνω στη δυτική 
όχθη της λίμνης της Οχρίδας. Ελεύθερος χρόνος για γνωριμία της πόλης που τη χωρίζει στα δύο ο ποταμός Ντρίμ 
και να επισκεφθούμε το μουσείο φυσικής ιστορίας. Αναχώρηση για την ΕΛΛΑΔΑ. Διέλευση των συνόρων της 
ΝΙΚΗΣ και με τις απαραίτητες στάσεις για καφέ, φαγητό και ξεκούραση. Άφιξη το βράδυ στην πόλη μας.  
  
 
  
 


